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ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
    Σο 2ο Γυμνάςιο Καρπενθςίου προκθρφςςει πρόχειρο διαγωνιςμό ςτα πλαίςια τθσ 
20883/ Γ4/ 12-02-2020 Τ.Α. (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/ 13-02-2020)  απόφαςησ του ΤΠ.Π.Ε.Θ.   «Εκδρομζσ–
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν και μακθτριϊν Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν χολείων 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ» για τθ διοργάνωςθ Μονοήμερησ (01) 
εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςτα  ΜΕΣΕΩΡΑ, ςτισ 22 Δεκεμβρίου 2022 και θμζρα Πζμπτη. 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
1.ΧΡΟΝΟ:Αναχϊρθςθ από το 2ο Γυμνάςιο Καρ/ςίου τθν ΠΕΜΠΣΗ 22-12-2022  ώρα 06: 00. 
ΕΠΙΣΡΟΦΗ την ΠΕΜΠΣΗ 22-12-2022 και ώρα 22:00. 
2.ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ: ΕΚΑΣΟΝ ΕΠΣΑ( 107)   ΑΓΟΡΙΑ: ΑΡΑΝΣΑ ΕΞΙ(46)   ΚΟΡΙΣΙΑ:ΕΞΗΝΣΑ 
ΕΝΑ (61). 
3.ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ:ΕΞΙ (06). 
4.ΣΟΠΟ ΕΠΙΚΕΨΗ: ΜΕΣΕΩΡΑ.  
 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Ικανόσ αριθμών   λεωφορείων ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν από τισ 06:00 τθν ΠΕΜΠΣΗ 22-12-2022  
ζξω από το 2ο Γυμνάςιο Καρ/ςίου  μζχρι και τθν επιςτροφι των μακθτϊν ςτο χολείο τθν  
ΠΕΜΠΣΗ 22-12-2022 και ϊρα 22:00. 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΤΝΣΑΙ 
1. Σα λεωφορεία κα είναι ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν τισ ϊρεσ που αναφζρονται ςτο αντικείμενο 
του διαγωνιςμοφ. 
2. Σο τουριςτικό γραφείο μαηί με τθν προςφορά που κα υποβάλλει ςτο ςχολείο, για να αναλάβει 
τθν μεταφορά των μακθτϊν, υποχρεοφται  να κατακζςει  το  Ειδικό ιμα Λειτουργίασ του ΕΟΣ το 
οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.  
3. Πρζπει να υπάρχουν απαραιτιτωσ ςτο λεωφορείο το προβλεπόμενο ςτο άρκρο 13 Ν. 711/ 77 
δελτίο απογραφισ και το δελτίο τεχνικοφ ελζγχου από το οικείο ΚΣΕΟ. Σο λεωφορείο επίςθσ να 
διακζτει κλιματιςμό, μουςικι, μικροφωνικι εγκατάςταςθ, φαρμακείο, ηϊνεσ αςφαλείασ και να 
πλθρεί τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ κυκλοφορίασ. 
4. Τποχρεωτική αςφάλιςθ αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ του διοργανωτι ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Σο ταξιδιωτικό γραφείο υποχρεοφται να επιςυνάψει ςτθν προςφορά το 
ςχετικό αςφαλιςτιριο.                                                                                                             
5.Πρόςκετθ  αςφάλεια που κα καλφπτει τουσ μακθτζσ και τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ ςε 
περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκενείασ. . Σο ταξιδιωτικό γραφείο υποχρεοφται να επιςυνάψει το 
ομαδικό αςφαλιςτιριο (ονομαςτικό για κάκε μακθτι).  
6.Διλωςθ του ακριβοφσ ποςοφ προκαταβολισ που είναι απαιτθτό με τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ. «Η προκαταβολι που απαιτεί θ επιχείρθςθ ςε περίπτωςθ που μασ ανατεκεί θ 
διεξαγωγι τθσ εκδρομισ ανζρχεται ςτο ποςό των……………ευρϊ».   



7. Σο ςχολείο κα επιλζξει τθν καταλλθλότερθ προςφορά με κριτιρια οικονομικά, ποιοτικά, 
αςφάλειασ. 
  
Οι ςχετικζσ προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν ςτο γραφείο του Δ/ντι του χολείου μζχρι τθν 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ  25-11-2022 και ϊρα 12:00 ςε κλειςτοφσ φακζλουσ που κα φζρουν εντφπωσ ι με 
ςφραγίδα τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ και τθν ζνδειξθ  «Προςφορά για τθ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ 
εκδρομι των μακθτϊν του 2ου Γυμναςίου Καρ/ςίου για ΜΕΣΕΩΡΑ». 
Εκπρόθεςμεσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δε θα γίνουν δεκτζσ. 
Οι προςφορζσ που κα κατατεκοφν κα ανοιχκοφν ενϊπιον τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ του 
ςχολείου την  ΠΑΡΑΚΕΤΗ 25-11-2022 και ώρα 13:00. Η επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να  
ηθτιςει οποιαδιποτε γραπτι διευκρίνιςθ από τα τουριςτικά γραφεία που κα εκδθλϊςουν 
ενδιαφζρον.  
Ενςτάςεισ κατά τθσ επιλογισ κα γίνονται δεκτζσ μζχρι τθν ΣΕΣΑΡΗ  30-11-2022 και ώρα 12:00. 
 
Σο πρόγραμμα τησ εκδρομήσ είναι το ακόλουθο: 
ΠΕΜΠΣΗ:22-12-2022 
Αναχϊρθςθ ςτισ 06:00. Ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτουσ ΟΦΑΔΕ. Άφιξθ ςτα ΜΕΣΕΩΡΑ ςτισ 10.00, 
επίςκεψθ ςτο Μοναςτιρι του Αγίου τεφάνου ςτισ 11.00. τισ 14.00 αναχϊρθςθ για ΣΡΙΚΑΛΑ και 
παραμονι μζχρι τισ 16.30, ςτθν ςυνζχεια επίςκεψθ ςτο «Μφλο των Ξωτικϊν». τισ 19.30 
αναχϊρθςθ για Καρπενιςι. Άφιξθ ςτισ 22.00. 
 
                        Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  
 
 
                 ΦΛΩΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 


